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چکیده
فاضالبهای شهری متداولترین منابع قابل احیاء برای جبران کمبود آب در مناطق خشک محسوب می شوند .با توجه به کمبود شدید منابع آب در
کشور ایران ،بهکار گیری و بهرهبرداری از فاضالب های شهری و تصفیه آن در بخش کشاورزی و آبیاری ،روشی مؤثر در برطرف نمودن نیاز آبی گیاهان
میباشد .بنابراین آبیاری گیاهان علوفهای با فاضالب مقرون به صرفه است .قالب طرح آزمایشی کرتهای خردشده بهصورت فاکتوریلل در قاللب طلرح
بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در تصفیه خانه فاضالب شهر بیرجند اجراء شد .با چهار سطح آب آبیاری ( )I، I.W، I-W،WWکه بهترتیلب شلامل
(آب چاه  ،%100تناوب ،مخلوط آب چاه  + %50فاضالب  ،%50فاضالب  ،)%100به عنوان فاکتوهای اصلی و همچنین ،مقدار آب آبیاری بلا سله سلطح
( I100، I75 ،0I50درصد) نیاز آبی بهعنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که فاضالب تصفیه شده همراه با تلنش آبلی  %75تلثثیر
معنی دار بر افزایش عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،تعداد سنبله در متر مربع و پروتئین دانه نشان داده است .فاضالب تصفیه شلده بلا نیلاز آبلی %100
نسبت به دیگر تیمارهای آبیاری باالترین عملکرد دانه با میانگین  5/4446تن در هکتار به دست آورده است .تثثیر توأم آب چاه و تنش کم آبی  50درصد
باعث کاهش معنیدار صفات اندازهگیری گیاه تریتیکاله شدهاند ،ولی آب چاه موجب افزایش وزن هزار دانه گیاه شده است.
واژههای کلیدی :تریتیکاله ،سازگاری با کم آبی ،فاضالب تصفیه شده ،کشاورزی ،مدیریت آبیاری
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بحران آب یکی از مسائل اساسی مناطق خشلک و نیمله خشلک
ایران است .بنابراین استفاده از آبهای نامتعارف ،در جایی کله آب بلا
کیفیت مناسب دردسترس نیست ،رو به افلزایش اسلت .یکلی از ایلن
منابع ،فاضالبهای تصفیه شده است که عالوه بر تثمین آب میتواند
بخشی از نیاز غذایی گیاه را نیز تلثمین نمایلد (نریملانی و همکلاران،
 .)1392با این شیوه نه تنها کمبود آب آبیاری تا حدی جبران میشلود
بلکه از آثار سوء تخلیه بیرویه فاضالبها و خسارتهای ناشلی از آن
به محیط زیست و آبهای زیرزمینی نیز جلوگیری میشود (نلارری و
همکاران .)1384 ،منابع آبهای نامتعارف به آبهایی گفته ملیشلود
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که از آنها بهراحتی نمیتوان استفاده کرد و برای به کلارگیری آنهلا
نیاز به اعمال سیاستهای مدیریتی و حفارتی ویژه میباشلد .املروزه
کشاورزان باید با توجه به افلزایش جمعیلت و افلزایش نیلاز بله غلذا،
کاهش به منابع آب و نیاز بله انتقلال آب در مسلافتهلای طلوالنی،
فاضالب شهری را بهعنوان منبع آب آبیاری نسبت به زمان دیگر مورد
استفاده قرار دهند .فاضالب تصفیه شده شهری برای کلاهش کمبلود
آب برای آبیاری ،افزایش راندمان مصرف آب و کاهش آلودگی منلابع
آب استفاده میشود (.)Galavi et al., 2010
استفاده از پساب در آبیاری موجب کلاهش هلدایت هیلدرولیکی
اشباع خاک و افزایش وزن مخصوص راهری خاک ملیگلردد تلثثیر
آبیاری با پساب بر میزان کاهش هدایت هیدرولیکی اشلباع ،در خلاک
درشتدانه کم تر از خاک ریزدانه ملیباشلد .دلیلل ایلن املر ناشلی از
گرفتگی منافلذ ریلز خلاک توسلط ملواد معللق موجلود در پسلاب در
خاکهای ریزدانه است ( .)Karimzadeh, 2012یکی از راههای مهم
برای جلوگیری از مصرف نامناسب آب و صرفهجویی در منابع موجلود
آب برای کشاورزی استفاده از گیاهان مقاوم به تنش میباشد .در ایلن
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راستا یافتن میکانیسمهای مقاومت به خشکی در جهت غربال نملودن
و انتخاب ارقام مناسب حائز اهمیت است ،زیلرا تلنش خشلکی عاملل
اصلی خسارات شدید در بیشتر محصوالت گیاهی میباشلد و یکلی از
مهمترین عوامل تنش زای محیطی است که رشد و نمو گیاه را تحلت
تثثیر قرار میدهد (ارجی .)1382 ،تنش خشکی زمانی در گیلاه حلاد
میشود که میزان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشلد .ایلن املر
ممکن است به علت اتالف بیش از حد آب یا کاهش جذب و یا وجلود
هر دو مورد باشد ( شاهسوند حسنی و همکاران .)1381 ،در ایران هلم
افزایش جمعیت در کنار افزایش ،نسبت جمعیت شهری به روسلتایی و
بهبود سطح زندگی سبب نیاز بیشتر به پروتئین و فرآوردههلای داملی
شده است که کمی تولید آنها سبب صرف مقادیر زیادی ارز در جهلت
واردات آنها میشود .راه حل اساسی برای رفع ایلن کمبلود افلزایش
تولید این فرآوردهها است که بله نوبله خلود افلزایش تولیلد علوفله و
خوراک دام را طلب میکند .کمبود علوفه در کشور سبب فشار بیش از
حد به مراتع شده و تخریب آنها را پی داشته است .بنابراین ،کشت و
کار گیاهان علوفهای میتواند راهکار مناسلبی بلرای گریلز از مشلکل
علوفه و نتیجههای ناشی از آن باشد در اقتصلاد کشلور ارزح حیلاتی
دارد (مرادی .)1389 ،ایران یکلی از مهمتلرین مراکلز تنلوع گیاهلان
علوفهای است .بر پایه آمارهای وزارت جهلاد کشلاورزی ،از 30اسلتان
کشور 26 ،استان توانایی تولید انواع علوفه دارند که این به گونلاگونی
اقلیمی و تنوع گیاهان علوفهای بر میگردد .گیاهان علوفهای در سلال
زراعی  ،1395-96سطح برداشت حدود  1/04میلیلون هکتلار معلادل
 9/44درصد از محصوالت زراعی کشور متعللق بله نباتلات علوفلهای
بوده که از این مقدار اراضی (کشت آبی  92/9درصد و کشت دیم 7/1
درصد) است .کل میزان تولید نباتات علوفهای ،حدود  20/2میلیون تن
معادل  24/55درصد از کل میزان تولید محصلوالت زراعلی در سلال
مزبور میباشد .از این میزان تولید (اراضی آبی  98درصد و اراضی دیم
2درصد) است (آمارنامه جهلاد کشلاورزی  .)1395-96از بلین غلالت
پاییزه ،تریتیکاله به علت داشتن پتانسیل کمی و کیفی بلاال بلهعنلوان
یک گیاه علوفلهای ملورد توجله قلرار گرفتله اسلت (.)Ciha., 1983
تریتیکاله اولین دانه غالت ساخته دست بشر است که در سلال 1876
از تالقی بین گندم و چاودار حاصل شد .کمتر از یک قرن تریتیکاله از
یک موضوع تحقیقاتی به یک گیاه جدید و عمالً با ارزح تغییر یافت.
ورود تریتیکاله به ایران در سال  1348بر میگردد .تحقیقلات در ابتلدا
بر روی این محصول در کرج و چنلد ایسلتگاه دیگلر آغلاز شلد وللی
بهدلیل عدم رقابت با گندم از نظر عملکرد و چروکی دانه ملورد توجله
قرار نگرفت .در سالهای جدید بلا ورود تکنوللوژی تحقیقلاتی داخلل
کشور و دسترسی به ارقام جدید پیشلرفت جدیلدی در رابطله بلا ایلن
محصول آغاز شد و در سالهای اخیر از سلال زراعلی  1381بلهدلیلل
انسجام بیشتر ،بخش بیشتر فعالیتهای تحقیقاتی ایلن محصلول بله
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی واگذار گردید

(سلمانی .)1390 ،تریتیکاله بهدلیل داشلتن پلروتئین بیشلتر و ترکیلب
متعادلتری از آمینواسیدها و بهویژه سریع بودن رشد مجدد آن بعلد از
چرانیدن از لحاظ تغذیه و تعلیف دام میتواند جانشین غلالت دیگلری
چون ذرت ،گندم ،چاودار ،جو و ذرت خوشهای بشود .اگر چه تریتیکاله
مشابه گندم و جو دامنه وسیعی از شرایط محیطی پاسخ میدهلد وللی
امتیاز عمومی آن تحت شرایط تنش است .در مناطقی که تلنشهلای
غیرزنده نظیر خشکی pH ،خیلی زیاد ،شوری ،کمبود و کمیت عناصلر
کمیاب قابلیت دارد ،تریتیکاله در مقایسه با سایر غالت زراعلی رقابلت
بسیار خوبی دارد (سلمانی .)1390 ،مخلوط آرد گندم بلا آرد تریتیکالله
عالوه بر کاهش گندم مصرفی و ایجاد ارزح افزوده برای سایر غالت
میتواند ارزح تغذیهای را نیز افزایش دهد (پایان و همکاران.)1390 ،
در یک آزمایش نشان دادند که آبیاری گندم با آب فاضالب باعث
افزایش تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه میشود ( Pandey et al.,
 .)2015آب فاضالب عالوه بر تغذیه مناسب گیاه ،از طریلق افلزایش
ماده آلی خاک و بهبود خصوصیات فیزیکی خاک نیز میتوانلد باعلث
افزایش رشد و عملکرد گیاهان شود ( .)Castro et al., 2011آبیلاری
با فاضالب تصفیه شده شهری بهدلیل وجود مواد مغذی موجود باعلث
افزایش رشد ،عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت میشود .حلداکرر سلرعت
رشد و عملکرد ذرت در آبیاری با آب چاه بهدست آمده و پساب تصفیه
خانه فاضالب شهری نسبت به آبیاری با آب چلاه و فاضلالب در کلل
دوره رشد استفاده شد .فاضالب تصفیه شده بهدلیل داشتن مواد مغذی
غنی و مواد آلی میتواند تثثیر مربتی در عملکلرد و رشلد ذرت داشلته
باشد ( .)Mousavi et al., 2014براساس نتایج بدسلت آملده پسلاب
فاضالب شهری عالوه بر کاهش شوری خاک  45درصد مقلدار اولیله
خاک قبل از کشت ،باعث افزایش نیترات و سولفات خاک و همچنلین
عناصر اصلی خاک شده و افزایش درصد ملوادآلی خلاک کله نتیجتلاً
بهبود وضعیت خاک را شامل شده است (خاشعی و همکلارن.)1395 ،
نتایج برخی پژوهشها نشان میدهلد کله در مراحلل انتهلای رشلد و
پیری گیاه مانند خوشهدهی ،رسلیدگی دانله و غیلره میلزان پلروتئین
محلول کل سلول در اثر تنشهای زنده غیر زنده مانند نور شدید و کم
آبی و خشکی کاهش مییابلد ( .)Ohe et al., 2005در واقلع شلدت،
زمان و مدت تنش رطوبتی در پنبه میتواند تثثیرات متفاوتی بر رشد و
عملکرد آن داشته باشد .در شلرایط تلنش رطلوبتی کلاهش عملکلرد
عمدتاً بهدلیل کاهش تعداد غوزه ایجاد میشود که این کاهش به کلم
شدن تعداد گل و سقط غوزههای تشکیل شده بهویلژه در تلنشهلای
شدید زمان رشد رویشی مربوط میشلود (.)Pettigrew et al., 2004
تنش کم آبلی ،بازدارنلده عملکلرد سلورگوم علوفله ای بلوده و تلثثیر
نامطلوبی بر عملکرد و پروتئین خام و درصد الیاف خام علوفه داشلت.
رقم پگاه تحت شلرایط اعملال تلنش آبلی ،عملکلرد کملی و کیفلی
بیشتری نسبت به رقم اسپیدفید از خود نشان داد (عبدی و همکلاران،
.)1396
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اهداف این پژوهش عبارتند از:
 بررسی عملکرد و اجزاء کمی و کیفلی عملکلرد تریتیکالله رقلم
(پاژ) در منطقه بیرجند.
 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه تریتیکاله تحت آبیلاری بلا
پساب فاضالب تصفیه شده بیرجند.
 تعیین مدیریت بهینهی آبیاری گیاه تریتیکاله تحت شرایط تنش
خشکی.
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ثانیه طراحی شده است .تصفیهخانله آب شلرب شلهر بیرجنلد شلامل
واحدهای سختیگیری ،واحد زالل سازی الملال ،تغللی لجلن ،بسلتر
لجن خشک کن ،واحد تنظیم  pHواحلد صلافسلازی (فیلتراسلیون)،
واحد ریکاوری ،واحد هوادهی و واحد فیلتر غشلایی ملیباشلد .اجلزاء
تصفیه خانله شلامل :آشلغالگیر دهانله درشلت ،تلمبله خانله ورودی،
آشغالگیر دهانه ریز ،دانهگیری با هوادهی ،پارشال فلوم ،واحد هوادهی،
ته نشینی نهایی و تانک تماس کلر میباشد .در فصول آبیاری پسلاب
خروجی برای کشاورزی استفاده می گردد و در فصول غیر آبیلاری بله
نزدیکترین مسیل تخلیه میگردد .میانگین بارنلدگی دراز ملدت شلهر
بیرجند 120میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  16/6درجه سانتیگراد و
میانگین ساالنه تبخیر  2465میلی متر است .انتخلاب و آملاده سلازی
قطعه زمین مناسب برای اجرای طرح در سیام مهر ملاه  1397انجلام
پذیرفت .از دوم آبان ماه  1397لغایت  10خرداد  1398مراحل کاشت،
داشت و برداشت محصول ادامه داشت .به منظور تعیلین خصوصلیات
فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از آمادهسازی زمین نمونههای خلاک از
اعماق  0-40برداشت و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنهلا
تعیین گردید که خصوصیت فزیکی و شلیمیایی خلاک محلل اجلرای
آزمایش در جدول  1ارائه گردید.

مواد و روشها
این تحقیق در اراضی کشاورزی تصفیه خانه فاضالب بیرجنلد در
شمال غرب این شهر در زمینی به مساحت  60هکتلار ،در کیللومتر 9
جادهی بیرجند -کرمان ،بلا طلول جغرافیلایی  32درجله و  52دقیقله
شمالی و با عرض جغرافیایی  59درجه و  6دقیقه شلرقی و در ارتفلاع
 1412متر از سطح دریا قرار گرفته است انجام شلده اسلت .ررفیلت
نهایی تصفیهخانه شهر بیرجند در پایان دوره طرح معادل  920لیتلر در
ثانیه پیشبینی شده است .بخش اعظم ایلن ررفیلت بله واحلد پللت
راکتور و باقیمانده به واحد اسمز معکوس اختصاص مییابلد .بلر ایلن
اساس ررفیت کل این تصفیهخانه در ابتدای طرح معادل  640لیتر در

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
عمق

ماده آلی

سیلت

رس

شن

بافت

پتاسیم

()Cm

%
0/5

%
46

%
22

%
32

خاک
لومی

meq/lit

Ec
dS/m

pH

26%

8/76

7/6

0-40

وزن

رطویت

ظرفیت

مخصوص
1/45

اولیه خاک
19/01

زراعی
33/41

جدول  -2مشخصات کیفیت آب چاه و آب فاضالب
پارامتر

واحد

Ec

dS/m

pH

-

آب چاه
5/82
7/93

نیتروژن کل
سدیم
آهن
روی

mg/l

-

mg/l

380
0/011
0/009

آب فاضالب
2/84
8/07
60
325
0/119
0/045

منیزیم
آهن
روی

mg/l
mg/l

1/28
0/011
0/009

BOD1

mg/l

-

COD2

mg/l

-

0/119
0/045
84
174

mg/l
mg/l

mg/l

برای بررسی کیفیت آب آبیاری در سیام مهرماه  1397و قبلل از
اجرای عملیات کاشت نمونله ای از آب چلاه ،پسلاب تصلفیه شلده در
تصفیه خانه فاضالب شهر بیرجند تهیه و جهت انجام آزمایشلات الزم

به آزمایشگاه ارسال گردید .و نتلایج آن در جلدول در جلدول  2ارائله
گردید.
طبق نتایج بهدسلت آملده از آزمایشلات کیفیلت پسلاب خروجلی
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حسب درصد وزنی Bd ،وزن مخصوص راهری خاک بر حسلب گلرم
بر سانتی متر مکعب MAD ،ضریب تخلیه مجاز مدیریتی بلر حسلب
درصد میباشند F ،ضریب نیاز آبی گیاه بر حسب درصد .در این رابطه
ضریب تخلیه مجاز  %55و عمق توسعه ریشله گیلاه  40سلانتیمتر در
نظر گرفته شد (لک زاده .)1392 ،نیاز آبی گیاه برای یک دوره آبیلاری
ثابت ،با استفاده از روح فائو پنمن مانتیث و بلا اسلتفاده از نلرمافلزار
کراپ وات تعیین گردید .فاصله آبیاری بهصورت ثابت  10روز انتخلاب
شد .در نهایت عمق آب مورد نیاز بلرای تیملار آبیلاری کاملل (تیملار
شاهد) تعیین و سپس براساس ضرایب  %75و  %50عملق آب ،تلنش
آبی را در کرتهای آزمایشلی اعملال شلد .در پایلان فصلل و بعلد از
رسیدگی فیزیولوژیکی طی یک روز در تاریخ  1398/03/10اقلدام بله
برداشت از داخل هر کرت گردید .برداشت بهصلورت دسلتی و توسلط
کارگر انجام گردید .برای جلوگیری از اثرات حاشیهای از یک متر مربع
وسط هر کرت بوتهها از سطح زمین برداشت شدند.

تصفیه خانه فاضالب شهر بیرجند ،با ضوابط و اسلتانداردهای سلازمان
حفارللت محللیط زیسللت ایللران جهللت بکللارگیری پسللاب در بخللش
کشاورزی ،مقایسه صورت گرفت .نتایج نشان داد ،پسلاب خروجلی بلا
استانداردها مطابقت داشته ،و مورد استفاده قرار گیرد.
طرح آزمایشی مورد نظر بصورت فاکتوریلل در قاللب طلرح پایله
بلوکهای کامالً تصادفی در سه تکرار به مدت نه ماه در تصفیه خانله
فاضالب بیرجند انجام گردید .سطوح آبیاری این آزملایش عبارتنلد از:
آبیاری با آب معمولی ( ،)Iآبیاری بلا فاضلالب تصلفیه شلده (،)WW
آبیاری یک در میان با آب معملولی و پسلاب ( ،)I.Wآبیلاری مخللوط
( 50درصد آب معمولی و  50درصد پساب) ( )I-Wو دارای سه سلطح
مختلف تنش آبی  T2 ،T1و  T3به ترتیب  75 ،50و  100درصد نیلاز
آبی در نظر گرفته شد .در این طرح ابعاد کرتهلا ( 2×2متلر×متلر) ،و
فواصللل ب لین آنهللا  0/5در نظللر گرفتلله شللده اس لت .در ایللن طللرح
برنامه ریزی آبیاری بر اساس روح بیالن رطوبتی خاک انجام گرفلت.
ابتدا با روح بیالن رطوبتی مقدار ررفیت ذخیره آب در خاک را تعیین
کرده و با داشتن نقاط رطوبتی ررفیت زراعی و رطوبت اولیه خلاک و
وزن مخصوص راهری ،از رابطه  1عمق قابل استفاده در خاک تعیین
گردید.
()1
IX = (FC – Ѳi ) × Bd × RZ × MAD × F
در این رابطه  Fcرطوبت خاک در حد ررفیت زراعی بلر حسلب
درصد وزنی Ѳi ،رطوبت اولیه خلاک در عملق  40سلانتیمتلری بلر

نتایج و بحث
عملکرد کمی و کیفی گیاه تریتیکاله تحت سطوح مختلف آبیلاری
با نرمافزار  SASمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .نتایج حاصل
از تجزیه واریانس عملکرد ،اجزاء عملکلرد و درصلد پلروتئین دانله در
جدول  3ارائه گردیده است.

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس عملکرد ،اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه تریتیکاله
میانگین مربعات ) (MSصفات مورد بررسی
منابع تغییر
تکرار
تنش آبی
نوع آبیاری
تنش آبی*نوع
آبیاری
ضریب تغییرات
)(cv

درجه

عملکرد

عملکرد

شاخص

وزن هزار

پروتئین

تعداد سنبله در متر

وزن خشک

آزادی
2
3
2

دانه
ns
1/70
**
7/01
**
2/49

بیولوژیک
ns
1/70
*
4/00
*
3/03

برداشت
ns
1/96
ns
18/07
ns
1/33

دانه
ns
14/72
ns
11/99
ns
7/73

دانه
ns
1/02
**
2/08
**
3/63

مربع
30/57
**
41/68
**
47/52

گیاه
2916
*
3037
*
4000

6

**6/93

**7/73

14/22

ns

**1/25

**66/63

**7737

11/81

17/46

13/48

0/13

11/43

18

ns

20/47

9/78

* ** ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح پنج درصد ،یک درصد و عدم معنیداری

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که نوع آبیاری در سلطح  1درصلد
بر عملکرد دانه ،پروتئین دانه و تعداد سنبله در متر مربلع در سلطح 5
درصد عملکرد بیولوژیک و وزن خشک گیاه اثر معنیداری داشت .املا
تثثیر آن بر شاخص برداشت و وزن هزار دانه معنیدار نبود.
مطابق آنچه که در جدول ( )3مالحظه می شود ،تنش آبی ( )Tدر
سطح  1درصد بر عملکرد دانه ،پروتئین دانله و تعلداد سلنبله در متلر
مربع در سطح  5درصد بر عملکرد بیولوژیک و وزن خشلک گیلاه اثلر

معنی دار داشت .اما تثثیر آن بلر شلاخص برداشلت و وزن هلزار دانله
معنیدار نبود.
عملکرد دانه

در شکل ( )1عملکرد دانه تحت تثثیر تیمارهلای آزمایشلی نشلان
میدهد از نظر نوع آبیاری باالترین عملکرد دانه مربوط به تیمار WW
با میانگین  5/4464تن در هکتار و کمترین عملکرد دانله مربلوط بله

بررسي اثر توأم تنش آبي و آبياري با پساب فاضالب شهري بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه تریتيكاله

تیمار  I.Wبا میانگین  4/1726تن در هکتار بلود .بطلوریکله تیملار
 I.Wنسبت به تیمار WWدارای  23درصد کاهش تولید داشته اسلت.
در این خصوص یزدانی و همکاران ( )1396طبق پژوهشلی کله روی
گیاه جو انجام دادن نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،آبیاری گیاه جو
با آب فاضالب تصفیه شده شهری باعث افزایش عملکرد دانه نسلبت
به آب کشاورزی شده است.
مقایسه میانگینهای عملکرد دانه در شکل ( )2نشان میدهد کله
از نظر تنش آبی  ،باالترین عملکرد مربوط به تیملار  I100بلا میلانگین

1575

 5/2550تللن در هکتللار و کمتللرین آن مربللوط بلله تیمللار  I50بللا
میانگین 3/8680تن در هکتار میباشد .بطوریکه تیمار  I50نسبت بله
تیمارهای  I75 ،I100بترتیب در حد  26و  24درصد کاهش تولید داشته
است .در این راستا ابراهیمی و همکاران ( )1394گزارح کردند ،تنش
یکی از عمدهترین عوامل کاهش دهنده عملکرد دانه میباشلد .تحلت
این شرایط ،تنش به همراه درجه حرارتهای باال معموالً رشد عملکرد
دانه را بهطور مؤثری کاهش میدهد.

شکل  -1عملکرد دانه تریتیکاله برای آبیاریهای مختلف

شکل  -2اثر عملکرد دانه تریتیکاله در تنش آبی

عملکرد بیولوژیک

شکل ( )3نتلایج تجزیله واریلانس بلاالترین عملکلرد بیولوژیلک
مربوط به تیمار  WWبا میانگین  19/511تن در هکتار و کمترین آن
مربوط به تیملار  I.Wبلا میلانگین 15/271تلن در هکتلار ملیباشلد.
بطوریکه تیمار  I.Wنسبت به تیمار  WWدر حد  21درصلد کلاهش

عملکرد بیولوژیلک را نشلان ملیدهلد .کله اگلر ایلن درصلدها را بلا
درصدهای کاهش مربوط به عملکرد دانله مقایسله کنلیم ملیتلوانیم
نتیجه بگیریم که اثر پساب بر کاهش عملکرد دانله بیشلتر از کلاهش
عملکرد بیولوژیک بوده است .و یا بهعبارت دیگر افزایش پساب ،بیشتر
سبب کاهش عملکرد دانه میشود تا عملکلرد کلاه .در ایلن خصلوص
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کاراندیش و همکاران ( )1392طبق پروژه ای که انجام دادند عملکلرد
بیولوژیک نشان دهندهی میزان کل ماده تجمع یافته در انلدام هلوایی
گیاه در زمان برداشت میباشد.
از نظر تنش آبی ( ،)Tمقایسه میانگینهای عملکرد بیولوژیلک در
شکل ( )4نشان می دهد که باالترین عملکلرد بیولوژیلک مربلوط بله
تیمار  I100با میانگین  18/543تن در هکتار و کمترین آن مربلوط بله
تیمار  I50با میانگین 15/2766تن در هکتار میباشد .بطوریکه تیملار

 I50نسبت به تیمارهای  I100بترتیب در حد  17درصد کاهش عملکلرد
بیولوژیک را نشان میدهد .در این خصوص باقری و همکاران ()1380
عنوان کردند ،کمبود آب در شرایط مزرعهای باعلث کلاهش عملکلرد
بیولوژیک می شود و این موضوع از آنجا ناشی میشود که بخلاطر آب
از  co2راحت تر به بیرون هدایت میشود و کاهش آب به گیلاه اجلازه
نمیدهد که بطور مرتب گیاه آب از دست رفته را جبران کند.

شکل  -3عملکرد بیولوژیک در آبیاریهای مختلف

شکل  -4عملکرد بیولوژیک در تنش آبی

شاخص برداشت

شاخص برداشت بیان کننده چگونگی سهمیه بندی ملواد پلرورده
بین اجزاء رویشی و دانه اسلت ( .)Sinclair et al., 1990بلهعبلارت
دیگر این شاخص بیانگر میزان مواد فتوسلنتزی اختصلاص یافتله بله
اندام اقتصادی گیاه نسبت به کل مواد تولیدی ذخیلره شلده در طلول
دوره رشد و نمو گیاه میباشد .با توجه به شلکل ( )5بلاالترین درصلد

مربوط به تیمار  Iبا شاخص برداشت معادل  27/97درصلد و کمتلرین
درصد مربوط به تیمار  I-Wبا میانگین  27/14درصد نشان ملیدهلد.
تیمار  I-Wنسبت به تیمار  3 ،Iدرصد کاهش را نشان میدهد .در این
راسللتا بللدیعی و همکللاران ( )1395گللزارح کردنللد ،میلزان شللاخص
برداشت بر گندم نشان دهنده این بود ،در تیمار آب چاه در حدود 47/6
درصد بیشتر از مقلدار آن در تیملار آب فاضلالب تصلفیه شلده بلود.

بررسي اثر توأم تنش آبي و آبياري با پساب فاضالب شهري بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه تریتيكاله

علیرغم وجود اختالف معنیدار بین میزان عملکرد دانله در تیملار آب
چللاه و آب فاضللالب تصللفیه شللده ،افللزایش نسللبی میللزان عملکللرد
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بیولوژیک در تیمار آب فاضالب تصفیه شده باعث شد تا اختالف بلین
میزان شاخص برداشت در این دو تیمار معنیدار نباشد.

شکل  -5شاخص برداشت در آبیاریهای مختلف

وزن هزار دانه

وزن هزار دانه یکی از شاخصهای پایلدار بلرای گیاهلان زراعلی
بوده و بسلیاری از پژوهشلگران ایلن پلارامتر را یکلی از خصوصلیات
ژنتیکلی گیلاه ( )Surekha et al., 2006و تلابع شلرایط محیطلی در
زمان پر شدن دانه میدانند ( .)Kausar et al., 1993در بررسی اثرات
آبیاری بر وزن هزار دانه بر طبق شکل ( )6باالترین مقلدار وزن هلزار
دانه مربوط به تیمار  Iبا میانگین  33/98گرم و کمترین آن مربوط بله

تیمار  I.Wبا میانگین  31/29گرم میباشد .تیمار  I.Wنسبت به تیمار
 Iدر حد  7درصد کاهش وزن هزار دانه نشان میدهلد .در ایلن راسلتا
بدیعی و همکاران ( )1395گزارح کردند ،باالتر بودن نسبی وزن هزار
دانه در تیمار آب چاه میتوانلد بلهدلیلل افلزایش میلزان فتوسلنتز در
شاخص سطح برگ در زمان پر شدن دانهها در مقایسله بلا تیملار آب
فاضالب تصفیه شده باشد.

شکل  -6وزن هزار دانه در آبیاریهای مختلف

پروتئین دانه

بررسی اثرات آبیاری بر درصد پروتئین دانله در شلکل ( )7نشلان
می دهد فاضالب تصفیه شده شهری باعث افلزایش درصلد پلروتئین

دانه تریتیکاله شده است بطوریکه کمترین درصد پروتئین دانه مربلوط
به تیمار  Iبا میانگین  18/99درصد و بیشلترین آن مربلوط بله تیملار
 WWبا میانگین  20/39درصد میباشد .بطوریکه تیمار  Iنسبت بله
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تیمار  WWدر حد  6درصد کاهش پروتئین دانه نشان میدهد .نتلایج
مطالعات قنبری و همکلاران ( )1385در کلاربرد فاضلالب شلهری در
کنار آب چاه در کشت گندم نشان داد که تیمارهای تحلت آبیلاری بلا
فاضالب شهری دارای بیشترین درصد پروتئین است.
بر اساس نتایج شکل ( )8بیشترین پروتئین دانه مربوط بله تیملار
 I50درصد آبیاری با میانگین  19/91درصد و کمتلرین آن مربلوط بله

تیمار  I100درصد آبیاری با میانگین  19/10درصد میباشلد .بطوریکله
تیمار  I50درصد آبیاری نسبت به تیمار  I100درصد آبیاری در حد 4/24
درصد افزایش پروتئین دانه داشته است .یا به عبارتی هر چه تنش آبی
بیشتر وارد شود ،درصد پروتئین دانه افزایش ملییابلد .در ایلن رابطله
علیزاده ( )1383گزارح کردند ،که با افزایش تنش آبلی در طلی دوره
رسیدن دانههای گندم میزان پروتئین دانه باال میرود.

شکل  -7پروتئین دانه در آبیاریهای مختلف

شکل  -8اثر تنش آبی بر درصد پروتئین دانه

تعداد سنبله در متر مربع

بیشترین تعداد سنبله در متر مربع در شکل ( )9مربوط بله سلطح
آبیاری  WWبا میلانگین  680و کمتلرین آن مربلوط بله تیملار  Iبلا
میانگین  548/4سنبله در متر مربع میباشد .تیمار  Iنسلبت بله تیملار
 WWدر حد  19درصد کاهش تعلداد سلنبله در متلر مربلع را نشلان
میدهد .قنبری و همکاران ( )1385در پژوهشی نشان دادند که آبیاری
گندم با آب فاضالب باعث افزایش تعداد پنجههای بارور و تعداد سنبله

در واحد سطح میشود.
در خصوص تثثیر تنش آبی ،مقایسه میانگینهلای متوسلط تعلداد
سنبله در متر مربع بر اساس شکل ( )10نشان میدهلد کله بلاالترین
تعداد سنبله در متر مربع مربوط بله تیملار  I100بلا میلانگین  666/1و
کمترین آن مربوط به تیمار  I50با میانگین  555سلنبله در متلر مربلع
میباشد .بطوریکه تیمار I50نسبت به تیمار  I100در حد  16/12درصد
کاهش تعداد سنبله در متر مربع داشته است .در این خصوص سلیمانی
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( )1395طبق پژوهشی که روی گیاه گندم انجام شد نتایج نشلان داد،
تعداد سنبله در متر مربع  488عدد توسط تیمار آبیاری  100درصد نیاز
آبی حاصل شد که اختالف معنیدار با سایر تیمارهای آبیلاری داشلت.
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کمترین تعداد سنبله در متر مربع توسط تیمار آبیاری در  50درصد نیاز
آبی بهدست آمد.

شکل  -9تأثیر نوع آبیاری بر تعداد سنبله در متر مربع

شکل  -10اثر تنش خشکی بر تعداد سنبله در متر مربع

وزن خشک گیاه

وزن خشک تحت تلثثیر وزن سلاقه اصللی و شلاخههلای فرعلی
میباشد .پس از این مرحله گرچه برگهلای گیلاه شلروع بله خشلک
شدن مینمایند ،ولی وزن خشک کل بیشلتر تحلت تلثثیر وزن دانله،
ساقه اصلی و شاخههای فرعی قرار میگیرد ،بطوریکه خشلک شلدن
تدریجی برگها تثثیر چندانی بر وزن خشک کل گیاه ندارد .بطوریکه در
شکل ( )11نشان میدهد بیشترین وزن خشک گیاه مربوط بله سلطح
آبیاری  WWبا میانگین  195/1گرم کمترین آن مربوط به تیمار I.W
با میانگین  152/7گرم وزن خشک گیاه میباشد .تیمار  I.Wنسبت به
تیمار  WWدر حد  21درصد کاهش وزن گیاه را نشان میدهد .وجود

مواد مغذی در فاضالب تصفیه شلده روی وزن گیلاه تلثثیر گذاشلته و
باعث افزایش وزن خشک گیاه شده است.
در خصوص تثثیر تنش آبی ،مقایسه میانگینها وزن خشلک گیلاه
بر اساس شکل ( )12نشان میدهلد کله بلاالترین وزن خشلک گیلاه
مربوط به تیمار  I100با میانگین  185/4گرم و کمترین آن مربلوط بله
تیمار  I50با میانگین  152/6وزن خشک گیاه میباشد .بطوریکه تیملار
 I50نسبت به تیمار  I100در حد 17درصد کلاهش وزن خشلک گیلاه را
نشان ملیدهلد .در ایلن راسلتا هنلر و همکلاران ( )1391بلر اسلاس
آزمایشی بر روی گیاه کلزا صورت گرفت گزارح کردنلد ،کلم آبیلاری
باعث کاهش وزن خشک گیاه شده در صورتی که تنش آبی بهصورت
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پیوسته در طول دوره رشلد گیلاه وجلود داشلته باشلد باعلث کلاهش

چشمگیر وزن خشک گیاه میشود.

شکل  -11تأثیر نوع آبیاری بر وزن خشک

شکل  -12تأثیر تنش آبی بر روی وزن خشک گیاه

نتیجهگیری
در تنش آبی  100درصد و  75درصد در عملکرد دانه ،تعداد سنبله
و تعداد دانه در سنبله تفاوت معنیدار مشلاهده نشلده اسلت ،بنلابراین
تنش در سطح  75درصد برای عملکرد تریتیکالله توصلیه ملیشلود.
تثثیر تنش آبی بر پروتئین دانه بیشلتر از نیلاز آبلی  100درصلد شلده
است ،بطوریکه تنش آبی  50درصد نسلبت بله  100درصلد در حلد
 4/26درصد افزایش را نشان میدهد .در اینصورت پساب و تنش کم
آبی سبب افزایش معنیدار پروتئین دانه تریتیکالله شلدهانلد .بنلابراین
تثثیر توأم پساب و تنش کم آبی  75درصلد باعلث افلزایش معنلیدار
عملکرد دانه ،پروتئین دانه ،تعداد سنبله در متلر مربلع گیلاه تریتیکالله
شده است .تثثیر توأم آب چاه و تنش کم آبی  50درصد باعث کلاهش
معنیدار صفات اندازهگیری گیاه تریتیکاله شدهاند ،ولی آب چاه موجب

افزایش وزن هزار دانه گیاه شده است.
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Abstract
Urban wastewater is the most common resource to compensate for water shortages in arid areas. Due to the
severe shortage of water resources in Iran, the use and utilization of municipal wastewater and its treatment in
agriculture and irrigation is an effective way to meet the water requirements of plants. Therefore, irrigation of
forage plants with wastewater is affordable. The experimental design of split plots was implemented as a
factorial in a randomized complete block design with three replications in Birjand city wastewater treatment
plant. With four irrigation levels (WW, I-W, I.W, I) which include (100% well water, periodicity, 50% well
water mixture + 50% wastewater, 100% wastewater), as the main factors, and also, the amount Irrigation water
with three levels (I500, I75, I100%) water requirement was considered as sub-factors. The results showed that
the treated wastewater with 75% water stress had a significant effect on increasing grain yield, biological yield,
number of spikes per square meter and grain protein. Treated wastewater with 100% water requirement
compared to other irrigation treatments, has the highest grain yield with an average of 5.4446 tons per hectare.
The combined effect of well water and water stress of 50% has significantly reduced the measuring traits of
triticale plant, but well water has increased the thousand grain weight.
Keywords: Adaptation to water deficit, Agriculture, Irrigation management, Treated wastewater, Triticale
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